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Critérios para concessão de créditos por meio de Atividades 
Complementares aos estudantes do Curso de Pedagogia – FE/UnB 

 
Definição 
 
 As Atividades Complementares são atividades pedagógicas 
desenvolvidas pelo estudante de Pedagogia, em diversos 
contextos/comunidades de aprendizagem na Universidade de Brasília ou em 
outras instituições de natureza educativa, desde que reconhecidas como 
enriquecedoras para o seu processo de formação. 
 
Características 
 
As Atividades Complementares: 
 
 são atividades pedagógicas que não são alvo de concessão de créditos  

já previstos no Projeto Acadêmico vigente do Curso de Pedagogia; 

 

 comportam:  até 24 créditos (360 horas) no curso presencial e até 8 

créditos (120 horas) no curso a distância. Cada 15 horas em atividades 

corresponde a um crédito, exceto para o estágio não obrigatório e 

projetos comunitários de natureza educativa que serão tratados 

separadamente; 

 

 devem ser requeridos a partir do 7º semestre; 

 

 cursos de línguas e disciplinas cursadas em outras instituições não são  

objetos avaliados como atividades contempladas neste componente. 

 

Atividades avaliadas para concessão de créditos 

 

 curso de extensão da Universidade de Brasília; 

 curso de extensão realizado em IES/Entidades; 

 atividades a distância: cursos, seminários, fóruns, palestras, congressos, 

encontros, simpósios, semanas pedagógicas, oficinas e workshops.  

 eventos científicos na área de educação ou áreas afins: seminários, 

fóruns, palestras, congressos, encontros, simpósios, semanas 

pedagógicas e oficinas, workshops; 
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 organização de eventos científicos na área de educação ou áreas afins: 

seminários, fóruns, palestras, congressos, encontros, simpósios, 

semanas pedagógicas, oficinas e workshops; 

 apresentação de trabalho em evento científico; 

 trabalho publicado em revista científica; 

 trabalho publicado em jornais/revistas não acadêmicas; 

 elaboração de material didático; 

 participação em projetos comunitários de natureza educativa.  

 estágio não obrigatório (remunerado ou não) como prática pedagógica.  

 participação em atividades de iniciação científica e Pro Docência. 

 

Organização do processo para solicitação 

 

 Para solicitar o aproveitamento de créditos, o estudante deve: 

 

a) Dirigir-se à secretaria de graduação da Faculdade de Educação ou a 

secretaria do Pólo, quando for aluno de EAD  e preencher o formulário 

de solicitação; 

b) Elaborar o relatório pedagógico com as atividades desenvolvidas, 

esclarecendo a relevância das atividades das atividades para a sua 

formação como pedagogo; 

c) Entregar o formulário preenchido e o relatório na secretaria de 

graduação ou a secretaria do Pólo, quando for aluno de EAD, até 30 

dias antes do término do semestre, bem como os comprovantes das 

atividades, incluindo a declaração de cópias autênticas. 
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Critérios para a concessão de créditos 

 

MÍNIMO 

DE 

CRÉDITOS 

 
ATIVIDADES 

MÁXIMO 

DE 

CRÉDITOS 

1 Curso de extensão da Universidade de Brasília 6 

1 Curso presencial de extensão realizado em 
IES/Entidades 

6 

1 Atividades a distância: cursos, seminários, 
fóruns, palestras, congressos, encontros, 
simpósios, semanas pedagógicas, oficinas, 
workshops. 

 

 

4 

1 Participação em eventos científicos na área de 
educação ou áreas afins: seminários, fóruns, 
palestras, congressos, encontros, simpósios, 
semanas pedagógicas, oficinas, wokshops. 

 

 

4 

1 Organização de eventos científicos na área de 
educação ou áreas afins: seminários, fóruns, 
palestras, congressos, encontros, simpósios, 
semanas pedagógicas, oficinas, workshops. 

 

 

6 

2 Apresentação de trabalho em evento 
científico(1) 

 

6 

4 Trabalho publicado em revista científica(2) 
8 

2 Trabalho publicado em jornais/revistas não 
acadêmicas 

4 

2 Elaboração de material didático 4 

4 Participação em projeto comunitário de 
natureza educativa(3) 

6 

4 Estágio não obrigatório(4) 
6 

4 Participação em atividades de iniciação 
científica e Pro Docência(5) 

6 

Notas:  

(1) uma apresentação corresponde a 2 créditos, o máximo contabilizado 

são 3 apresentações, com o limite de até 6 créditos.  

(2) um trabalho corresponde a 4 créditos, o limite são dois trabalhos, com 

máximo de 8 créditos. 

(3) Nesse tipo de atividade a carga horária mínima será de um semestre, 

que equivalerá para a contabilização de 4 créditos. Quando a atividade 
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for realizada por dois semestres ou mais, serão concedidos até o limite 

de 6 créditos. 

(4) Carga horária mínima de um semestre, que equivalerá a contabilização 

de 4 créditos. Quando o estágio for realizado por dois semestres ou 

mais, serão concedidos até o limite de 6 créditos. 

(5) Carga horária mínima de um semestre, que equivalerá a contabilização 

de 4 créditos. Quando a atividade for realizada por dois semestres ou 

mais, serão concedidos até o limite de 6 créditos. 

 

 

 
 


